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BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuannya untuk mendeskripsikan starategi 

yang digunakan oleh guru taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal Gendingan 

Yogyakarta, materi apa saja yang di ajarkan di taman kanak-kanak aisyiyah 

bustanul athfal Gendingan Yogyakarta, kemudian bagaimana menanamkan nlai 

Islam taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal Gendingan Yogyakarta dan 

factor pendukung dan penghambat para guru dalam melaksanakan strateginya 

untuk menanamkan nilai Islam di taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal 

Gendingan Yogyakarta. Setelah melakukan penelitian di taman kanak-kanak 

aisyiyah bustanul athfal Gendingan Yogyakarta dan melakukan analisis data yang 

peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara maupun hasil dokumentasi maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Materi-materi nilai-nilai Islam di taman kanak-kanak aisyiyah bustanul 

athfal Gendingan Yogyakarta mencakup Pendidikan agama Islam /PAI, 

pengenalan organisasi keMuhammadiyahan dan organisasi keAisiyahan 

dengan mendasar. dalam pembelajaran siswa dikenalkan nilai-nilai Islam 

mencakup: Mengenal aqidah Islam melalui rukun Islam, Mengenal Ibadah 

melalui praktek langsung, Mengenal hurrus Hijaiyah, Mengenal surat-

surat pendek dalam AL-Qur’an, Mengucap beberapa surat pilihan 
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2. AL-Qur’an, Menghafal doa sehari-hari, Menghafal hadit-hadit pilihan, 

Menghafal kalimat toyyibah, Mengenal bahasa Arab melalui beberapa 

kata, Mengenal kehidupan di akherat, Mengenal tarikh sederhana dari 

beberapa nabi dan rasul. 

3. Strategi yang dilakukan oleh para guru dalam menanamkan nilai Islam 

pada siswanya iyalah melalui pembiasaan hidup Islami sehari-hari, yang 

dilakukan didalam lingkungan sekolah. Setrategi kehidupan Islami yang 

dibiasakan antara lain, dengan cerita atau dongeng kisah nabi-nabi sebagai 

uswatun hasanah, bersalaman dan mengucap salam pada saat masuk dan 

pulang sekolah, membaca doa saat makan, mau belajar dan sesudah belajar 

di sekolahan, meencuci tangan dan makan mengunakan tangan kanan 

sambil duduk. Selain itu untuk mencapai bembelajaran dan juga 

meningkatkan Pendidikan Islami yang baik para guru di kirim oleh 

sekolah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh 

dinas Pendidikan, Puskesmas maupun oleh organisasi Muhammadiyah 

maupun Aisiyah untuk meningkatkan mutuk pendidik.  

4. Factor pendukung dalam guru menanamkan nilai Islam di taman kanak-

kanak aisyiyah bustanul athfal Gendingan Yogyakarta mencakup, alat 

peraga seperti buku cerita untuk mendongeng, kartu Islami untuk bermain 

dan lcd untuk menonton film Islami. Dalam hal faktor penghambatnya 

mencakup kurangnya dukungan dari orang tua siswa dalam mengamalkan 

nilai-nilai Islam pada keluarganya, sehingga menghambat penerapan nilai 
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Islam yang telah diajarkan di taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal 

Gendingan Yogyakarta yang telah diajarkan oleh siswanya disekolah. 

A. Saran 

Berdasarkan pnelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti 

mengemukakan saran-saran yang telah peneliti laakukan sebagai berikut: 

1. Untuk taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal Gendingan Yogyakarta 

Meninjau dari perbandingan antara peserta didik dan staf karyawan 

maupun guru maka peneliti menyarankan agar kualitas sumber daya 

manusia ditambahkan sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang staf 

sekolah tidak merangkap dua jabatan sebagai kepala TU dan administrasi, 

perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang mampu meimbagi 

dengan kualitas yang dimiliki oleh staf pendidikan.  

2. Untuk guru taman kanak-kanak aisyiyah bustanul athfal Gendingan 

Yogyakarta 

 Peneliti menyarankan agar kepala sekolah maupun guru untuk membuat 

agenda pertemuan dengan orang tua wali murid, membahas tentang murid-

murid bermasalah maupun membahas tentang stategi sekolah agar 

siswanya dalam proses belajar mengajar bisa baik dan sesuai dengan 

tujuan sekolahan. Agenakan pertemuan sebaiknya dilakukan saat awal 

masuk sekolah atau akan dimulainnya ajaran baru untuk membahas 

tentang tujuan strategi sekolah, sedangkan untuk anak siswa yang 

bermasalah diagendakan untuk wali maupun orang tua mendapatkan 

bimbingan di sekolahaan saat anak mendapatkan raport atau itu juga saat 
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anak melakukan pelangaran orang tua atau wali murid di panggil oleh 

kepala sekolah untuk mendapatkan bimbingan, dan juga anak yang 

bermasalah juga bisa ditegur pada saat pulang sekolah diadakan evaluasi 

harian. Sehingga kedepannya TK ABA Gendingan mampu menjadi 

sekolah TK percontohan dalam hal mendidik akhlak maupun dalam hal 

melangsungkan bimbingan pada anak dan orang tua. 

3. Untuk orang tua siswa 

Untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada anak, maka perlu dukungan dari 

orang tua atau wali, sehingga di rumah orang tua juga harus banyak 

memberikan teladan pada anak dalam menjalankan syariat agama Islam. 


